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SOCIEDADE AMIGOS DA MARINHA de Campinas
Por uma mentalidade marítima!
PALAVRA DA PRESIDENTA

A SOAMAR Campinas é
uma Sociedade Civil que tem como
principal missão contribuir junto com a
Marinha do Brasil pela ampliação de
uma mentalidade marítima em toda
comunidade brasileira. Conheça e venha
navegar
em
nossas
atividades.
Saudações Soamarinas!
Christiane Chuffi.

PROJETO: O Mar para dentro do
Brasil
A sociedade desenvolveu um projeto de
mentalidade marítima conhecido como
“O Mar para dentro do Brasil”. Este
projeto refere-se a implantação de
Painéis sobre a Amazônia Azul e suas
potencialidades em parques ecológicos
da cidade de Campinas. Atualmente o
processo está em fase de aprovação na
prefeitura Municipal (SETEC) para
providências e data para implantação
nos parques.

SOAMAR CAMPINAS participa de
ação social na cidade
Em comemoração ao Dia do Voluntário
ocorrido em 28 de fevereiro de 2010 na
cidade de Campinas, a SOAMAR junto
com a Marinha do Brasil participou do
evento para promover e ampliar o
conhecimento sobre a Amazônia Azul e
a atuação da Marinha do Brasil na
defesa de toda essa extensão marítima.
Além disso, foi disponibilizado aos
jovens e seus familiares como ingressar
na Marinha do Brasil.
Painel para exposição em parques
Ecológicos.

Stand da Soamar e Marinha na Praça Arautos da
Paz.

SEMANA
DA
MARINHA
e
Assembléia Geral da SOAMAR
Brasil
Dezembro p.p., na cidade de Manaus,
ocorreu a Semana da Marinha e a
Assembléia Geral Extraordinaria (AGE)
entre as soamares do Brasil. Durante a
reunião foram expostas propostas para o
estatuto e o lançamento do concurso de
ensaios para universitários. Entre os
participantes estavam SOAMARES:
Maranhão, Manaus, Campinas e Recife.
Durante a Semana os participantes
foram brindados com palesta ministrada
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pelo Contra-Almirante Sávio (Diretor
do Centro de Comunicação Social da
Marinha do Brasil.

SEJAM BEM VINDOS!!
Vamos dar boas vindas aos novos
integrantes da Soamar Campinas,
os quais foram condecorados pela
medalha “Amigo da Marinha” no
dia 13 de dezembro de 2009 no 8º
Distrito Naval. São eles:
• Ana Maria Ferreira da
Silva
• Adailton Santos Silva
• Maria Aparecida Veríssimo
de Oliveira

Representantes das Soamares, Diretor do Centro
de Comunicação Social e o Comandante do 9º
Distrito Naval.

SOAMAR Campinas é divulgada
pela Marinha Portuguesa
A Escola Naval da Marinha
Portuguesa esta promovendo a
Jornada do Mar 2010 intitulada “A
Nova Era do Descobrimento”. Para
ampliar a divulgação do evento, a
SOAMAR
Campinas
disponibilizou no site da Sociedade
link do evento. Em virtude desse
reconhecimento,
a
Marinha
Portuguesa indicou o site da
SOAMAR – Campinas, o site da
Universia e o site da Escola de
Economia Espanhola para as
Universidades
da
Europa,
especialmente de Portugal.
Maiores informações sobre as
Jornadas
do
Mar,
acesse:
www.marinha.pt

Poemas...
Como o mar...
“O que faz a gente ser grande é não
perder o futuro de vista. É chegar a
uma porta, fincar a bandeira da
conquista e nesse mesmo instante
começar a busca por outros portos.
É criar desafios, calcular riscos,
avançando sempre. Porque a grande
aventura é viver. E a vida é como as
ondas, tem um jeito diferente de se
repetir, de prometer descobertas e
abrigam todos os tipos de sonhos e
embarcações. O que faz a gente ser
grande é ser como o mar, incansável
na sua procura pela onda perfeita até
descobrir que a perfeição está na sua
própria busca”.

DATAS COMEMORATIVAS
É com muito orgulho que parabenizamos:
•
•

03/03-Corpo de Intendentes da Marinha;
07/03-Corpo de Fuzileiros Navais.
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